Särskilt prov (skriftlig del) för Webbutvecklare E-handel
Namn:…………………………………………………………..
Datum:………………………………………………………….

Instruktion;
Det skriftliga provet är en del i det särskilda prov (en muntlig och en
skriftlig del) som kan ge dig max 50 poäng. Du kan göra provet innan
du kommer till infoträff/intervju där du gör det muntliga provet, eller
hos oss i samband med intervjun.
Provet består av två delar som mäter kunskaper och erfarenheter av
1) Webbutveckling, UX/webbdesign och programmering. Maxpoäng 20
2) E-handel och digital handel. Maxpoäng 10
Det skriftliga provet ger max 30 poäng (20+10) och det muntliga
provet ger max 20 poäng. Högsta totala poäng är 50.
Provet är en självskattning där du får tänka igenom dina styrkor och
förbättringsområden inför att du påbörjar dina studier vid vårt drygt
2-åriga yrkeshögskoleprogram ”Webbutvecklare E-handel” (450 yhp).
Provet är frivilligt och poängbedöms. Det ökar dina chanser att få en
plats på utbildningen när det finns fler sökande än utbildningsplatser.
Vi har idag 30 utbildningsplatser. De områden du inte har kommit i
kontakt med behöver du inte svara på.

Lycka till!

1

Del 1) Kunskap/erfarenhet av webbutveckling och digital publicering

1a) Har du jobbat med webbutveckling tidigare?
Nej
Ja – hur länge?
På vilket sätt?

1b) Vilka mjukvaror och program (programmeringsspråk) kan du eller har
du jobbat i?
Inga
Ja – vilka?
På vilket sätt?

1c) Har du erfarenhet av webbdesign och/eller UX-design?
Nej
Ja – på vilket sätt?

1d) Hur använder du webben idag? Hur ofta? Vilka plattformar?
Ex; Läser – följer – köper – nätverkar - publicerar – utvecklar -annat

1e) Vilka publiceringsverktyg och CMS (Content Management Systems) har
du erfarenhet av? På vilket sätt har du erfarenhet av dem?
Publicerar – administrerar – utvecklar - annat
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Del 2. Kunskap/erfarenhet av e-handel
2a) Har jobbat med e-handel tidigare?
Nej
Ja – hur länge? På vilket sätt?

2b) Vad är viktigast för dig när du handlar på nätet?

2c) Nämn de tre e-handelssajter du anser vara de bästa.
Motivera kort varför du har valt just dessa

2d) Nämn faror och fallgropar med dagens e-handel. Motivera kort.

2e) Hur tror du e-handeln ser ut om fem (5) år? Beskriv kortfattat.

Tack för ditt deltagande!
Jag hoppas vi ses på intervju och vid kursstarten måndag 9 september 2019!

Anna Möller
Utbildningsledare
Webbutvecklare E-handel Stockholm
+46708-369100
anna@cmeducations.se
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